KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM
KINCS-TÁR A TEHETSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2010.
a) Számviteli beszámoló
Nyitó egyenleg
Bevételek
Kiadások
Záró egyenleg:

2.181.950,-Ft
1.279.304,-Ft
619.260,-Ft
2.841.994,-Ft

Bevételek részletezése:
Támogatás
magánszemélyektől:
helyi önkormányzattól:
költségvetésből (SZJA 1%-a):
Kamatok
Bevételek összesen:

530.000.-Ft
100.000.-Ft
531.786.-Ft
117.518.-Ft
1.279.304.-Ft

Kiadások részletezése:
Anyagi jellegű ráfordítások
irodaszer, nyomtatvány:
43.000.-Ft
Anyagi jellegű ráfordítások összesen:
43.000.-Ft
Személyi jellegű ráfordítások
tanulmányi és sportverseny jutalmazása (könyvutalványok):
92.000.-Ft
Sebestyén J-né mat-fiz. verseny díjazása (könyvutalványok):
45.000.-Ft
Dián F. szociális ösztöndíj:
67.500.-Ft
tanév végi jutalmazás, ill. versenyek díjazása (jutalomkönyvek): 117.250.-Ft
vetélkedők jutalmazása (édesség, gyümölcs):
19.905.-Ft
Személyi jellegű ráfordítások összesen:
341.655.-Ft
Egyéb költségek, szolgáltatások
tanulmányi és sportversenyek nevezési, részvételi díja:
35.500.-Ft
UT csoport - utazás kiállítás belépők:
16.000.-Ft
tanulmányi kirándulás hozzájárulás (osztályok):
97.990.-Ft
múzeum-, színházlátogatáshoz hozzájárulás (legjobb tan. er. oszt.): 30.000.-Ft
hirdetés, reklám:
28.500.-Ft
takarékszövetkezet számlavezetési költség:
11.535.-Ft
postaköltség, fiókbérlet:
15.080.-Ft
Egyéb költségek, szolgáltatások összesen:
234.605.-Ft
Kiadások összesen:
619.260.-Ft
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b) A költségvetési támogatás felhasználása
A költségvetésből az SZJA 1 %-át kapta az alapítvány 531.786.-Ft összegben. A 2009-es
évben az SZJA 1%-ából fennmaradt 175.160.-Ft-ot is átvezettük 2010-re. Így összesen
706.946.-Ft volt felhasználható 2010-ben.
Felhasználása:
§ tanulmányi és sportversenyek jutalmazása
(könyvutalványok, jutalomkönyvek, ajándékok):
274.155.-Ft
§ Dián F. ösztöndíj:
67.500.-Ft
§ versenyek részvételi díja:
35.500.-Ft
§ színház-, múzeumlátogatáshoz hozzájárulás (12.A):
30.000.-Ft
§ tanulmányi kirándulásokhoz hozzájárulás:
97.990.-Ft
§ UT csoport kiállítás belépők:
16.000.-Ft
§ irodaszer, nyomtatvány:
43.000.-Ft
§ hirdetés, reklám:
28.500.-Ft
§ postaköltség (fiókbérlet, levélfeladás ):
15.080.-Ft
§ folyószámla kezelési költség:
11.535.-Ft
Összesen:
619.260.-Ft
A fennmaradó 87.686.- Ft-ot továbbvisszük 2011-re.
c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az alapítvány induló vagyona (1995) 108.000.-Ft volt. Lekötött betétjének összege
1.551.000.-Ft+340.000.-Ft (utóbbi összeg új lekötés), összesen 1.891.000.-Ft, melynek csak a
kamatai használhatók fel meghatározott célra. A 2009. dec. 03-án háromhavi lekötésben
elkülönített 350.000.-Ft és annak kamatai (2010. dec. 03-án együttesen 371.319.-Ft) bármikor
igénybe vehetők.
Alapítványunk egyéb vagyonnal nem rendelkezik.

Ø
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Ø

d) A cél szerinti juttatások kimutatása
S. J-né matematika-fizika verseny ( könyvutalvány ):
kiemelkedő sporttevékenységért (könyvutalvány):
jutalomként (tanulmányi verseny) adott könyvutalványok:
Dián Ferenc szociális ösztöndíj:
múzeum-, színházlátogatás:

.. 45.000.-Ft
…..12.000.-Ft
80.000.-Ft
67.500.-Ft
30.000.-Ft

e) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás
mértéke
A központi költségvetési szervtől, az APEH-tól az SZJA 1 % -át kapta az alapítvány
531.786.-Ft összegben. A helyi önkormányzat 100.000.-Ft-tal támogatta alapítványunkat,
mely összeget jutalomkönyvek vásárlására fordíthattunk. Az elkülönített állami pénzalaptól, a
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek
szerveitől alapítványunk nem részesült támogatásban.
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f) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, ill.
összege
A vezető tisztségviselők semmilyen juttatásban nem részesültek.
g) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az alapítvány az Alapító Okiratban megjelölt célok és szabályok szerint használta
pénzeszközeit a Jókai Mór Gimnázium tanulóival kapcsolatos kiadásokra.
A tanulmányi versenyeket könyvutalványokkal és jutalomkönyvekkel díjazta.
Támogatta az osztályok tanulmányi kirándulásait, színházlátogatást, tanulmányi és
sportversenyeken való részvételt.
A kuratórium határozata alapján a 2010-es évtől a kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó
diákokat (3 fő) is jutalmaztuk előzetesen kiírt pályázat alapján. 2009-ben a Dián Ferenc
szociális ösztöndíjra nem nyújtott be egy tanuló sem pályázatot, így 2010-ben – az előző évi
célkeretből is felhasználva – négy jó tanulmányi eredményű, egyben szociálisan rászoruló
tanuló részesülhetett ebben a támogatásban.

Komárom, 2011. február 22.

Szabóné dr. Mühlenkampf Erika
a kuratórium elnöke
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